
Sommerskole 2021
VITAM FOCUS BERGEN



SUPER velkommen til hele 3 uker med morro, latter og
glede hos oss i Fabrikkvegen 1, i Arna Industrihus.
 Vi har med oss spennende aktivitets ledere som

storgleder seg til å sette i gang med sommerskole i
uke 25-26 og 27. 

I uke 25 og 26 vil aktivitetene holdes med oppmøte i 3
etg. inngang 16 i Arna Industrihus. Vi vil også benytte
oss av SÆTREPARKEN og ulike ballbaner i nærheten. 

 Hele uke 27 vil foregå på Kløverhaugen ved Gullfjellet
nær vannet med skjønn natur. Les mer om hele denne

uken i egen presentasjon på siden.  

Lunsj hver dag



Musikkverksted med Marte H. Anyan 
& Elise R. Fuhre fra Idol

Uke 25 & 26
Tirsdag & Torsdag kl 11.00-15.00

Alderstrinn 10-15 år
 
 
 

 
 

Musikkverksted med flere workshops innen
låtskriving, band-spilling, sang/instrumental-

undervisning, opplæring for musikkproduksjon,
lytte-grupper, for ungdom mellom 10-15 år. Dette

er et lav-terskel tilbud og det kreves ingen
forkunnskaper for å melde seg på. Eneste

forutsetning et at man har interesse for musikk. 



Uke 25 & 26
 

Mandag kl 09.00-13.00. Alder 6-9 år
Sanserom med sansespill

 
Onsdag kl 09.00-13.00. Alder 10-12 år

Sanseom med sirkel
 

Fredag kl. 09.00- 13.00. Alder 13-15 år
Sanserom med kommunikasjon

 

Sanserom 
med Maria K. Grønn-Nielsen

 I denne aktiviteten får barna
oppleve ulike sanseopplevelser

gjennom veiledning. For å
stimulere til mestring, læring og
avkobling. Aktivitetene tilpasses

etter alderstrinn.



Strikke-morro med Merete Crovo Hagen

 

I denne aktiviteten kan barna velge
 strikkepakke med garn og strikkepinner slik at de kan strikke en hals,

lue eller pulsvanter. 

uke 25-26
Mandag Alder 6-9

Onsdag Alder 10-12 år
Fredager Alder 13-15 år

kl 17.00-19.00



Såpekurs med Ingunn Ripe
Uke 26

Mandag kl. 09.00-13.00. Alder 10-12 år 
Onsdag kl. 09.00-13.00. Alder 13-15 år

Fredag kl. 09.00-13.00. Alder 6-9 år.
 

 
 
 

Kurset gir deg innføring i såper med ulike
fargekombinasjoner og rene økologiske

eteriske olje essenser. Vi lager såpebarer
med vitamin boost og til problemhud.

Rensende barer med havsalt og stappfull
av c-vitaminer. Alt sammen fra naturens

rene kilde.



Dans og lek med Stephen,
Eivind & Emilie 

  Uke 25 og 26 
Mandag kl 09.00-13.00 Alder 13-15 år

Onsdag kl 09.00-13.00 Alder 6-9 år
Fredag kl 09.00-13.00 Alder 10-12 år

Uke 25 blir det dansekurs med fokus på lek,
aktivisering og inkludering. På disse

aktiviteten vil barna lære å mestre ulike
teknikker innen dans som hip hop, fridans og

afro-beat. 
Uke 26 blir fokus på ballspill, brettspill og  

Barna får prøve ulike aktiviteter inne og ute. 



Velkommen
SOMMERSKOLE 2021

 
Påmelding til hver aktivitet eller hver uke til:.

bergen@vitamfocus.com


